ATTENT
ATTENT is een initiatief van VAD in samenwerking met Formaat en met ondersteuning van Gezonde
Gemeente. Met ATTENT zetten jeugdhuizen zich in voor een positief feestklimaat. Hiervoor kunnen ze
zich inschrijven voor acht verschillende ‘Attenties’.
Elk jeugdhuis kiest zelf welke Attenties zij haalbaar vinden en tekenen hierop in via de website van
Formaat. ATTENT wordt dan ook gezien als een systeem op zich met als doel op korte en langere
termijn zo veel mogelijk jeugdhuizen en hun bezoekers met zoveel mogelijk Attenties te bereiken.
ATTENT helpt jeugdhuizen dan ook om de vier pijlers van een alcohol- en drugbeleid te
implementeren.
De Attenties vullen ze minimaal in zoals onderstaand beschreven, maar Jeugdhuizen zijn uiteraard
vrij om hun creativiteit de vrije loop te laten en zelf nog andere acties te organiseren binnen de door
hen gekozen Attenties.
De aanwezige Attenties worden bekendgemaakt aan bezoekers via de ATTENT-sterpictogrammen,
aangeboden in de vorm van bordjes. Deze worden in het jeugdhuis opgehangen op de plaats waar
bezoekers van de Attentie kunnen genieten.

Met ATTENT laat het jeugdhuis zien dat het zorg draagt voor zijn bezoekers. Door in te zetten op een
aantal Attenties toont men dat ze het belangrijk vinden dat hun bezoekers zich goed voelen en zetten
ze stappen om hun bezoekers te ondersteunen om op een verantwoordelijke manier uit te gaan.
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DE 8 ATTENTIES

1.

Alcohol- en drugplan

Doelstelling

Het jeugdhuis heeft een alcohol- en drugbeleid en gaat bewust om
met de thema’s alcohol en drugs.

Doelgroep
Inhoud

Leidinggevend kader van het jeugdhuis
Twee personen van het leidinggevend kader volgen de vorming
‘Alcohol- en drugplan’, aangeboden op het RADAR-weekend van
Formaat. In deze vorming krijgen jeugdhuizen alle nodige informatie
over hoe ze een visie rond alcohol en drugs in het jeugdhuis kunnen
ontwikkelen, hoe ze een alcohol- en drugplan praktisch invulling
kunnen geven en implementeren in hun jeugdhuis. Ze krijgen
handvatten aangereikt om aan de slag te gaan in hun eigen jeugdhuis.
Optioneel voor vrijwilligers biedt Formaat een vormingstraject
(conflicthantering, ehbddo en barbeleid) aan. Wanneer vrijwilligers het
volledige traject doorlopen verkrijgen ze een certificaat.

Implementatie

 Twee personen uit het leidinggevend kader van het jeugdhuis
volgen de vorming ‘Alcohol- en drugplan’ op een RADAR-weekend
van Formaat.
 Ze gaan in hun eigen jeugdhuis aan de slag met de ‘handleiding
alcohol- en drugplan’.
 Het ingevulde sjabloon ‘Alcohol- en drugplan’ mailen ze door naar
de CGG-preventiewerker die de cursus heeft gegeven. Deze CGGpreventiewerker leest het sjabloon na en informeert het jeugdhuis
bij welke preventiewerker in hun regio ze terecht kunnen voor
verdere ondersteuning en vragen. De preventiewerker uit de regio
van het jeugdhuis wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 Het jeugdhuis voorziet een jaarlijkse evaluatie.

Minimumcriterium Twee personen uit het leidinggevend kader hebben de vorming van
‘Alcohol- en drugplan’ gevolgd en hebben met hulp van de
‘handleiding alcohol- en drugplan in het jeugdhuis’ het sjabloon
ingevuld. Dit ingevuld sjabloon mailen ze door naar de CGGpreventiewerker die de cursus heeft gegeven.
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2.

Info

Doelstelling

Inzicht geven in gezondheidsrisico’s en tips geven om deze te
verminderen

Inhoud

Informatie over alcohol, cannabis, veilig en verstandig uitgaan,
verkeersveiligheid, safe sex, gehoorschade, roken, … bereikt de
bezoekers van het jeugdhuis.
Hiervoor worden halfjaarlijks informatiepakketten met affiches van
vooraf geselecteerde partners opgestuurd naar de jeugdhuizen.

Implementatie

 Affiches ophangen in het jeugdhuis.

Minimumcriterium

Het jeugdhuis biedt de beschikbare informatie van de partners aan
door hun affiches in combinatie met het ATTENT-bordje ‘Info’ op te
hangen in hun jeugdhuis op een duidelijk zichtbare plaats.

3.

Samen uit, samen thuis

Doelstelling

Verkeersongevallen voorkomen

Inhoud

Jongeren sensibiliseren om voor elkaar te zorgen wanneer ze te veel
gedronken hebben en jongeren sensibiliseren over hun
alcoholintoxicatie.
Hiervoor krijgen de jeugdhuizen de affiche ‘Samen uit, samen thuis’
opgestuurd.

Implementatie

 Affiche ‘Samen uit, samen thuis’ ophangen in het jeugdhuis.

Minimumcriterium

Het jeugdhuis hangt de affiche ‘Samen uit, samen thuis’ in
combinatie met het ATTENT- bordje ‘Samen uit, samen thuis’ op in
hun jeugdhuis.
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4.

Oordoppen

Doelstelling

Gehoorschade voorkomen

Inhoud

Het jeugdhuis stelt gratis oordoppen ter beschikking. Deze kan het
verkrijgen na overleg met een regionaal CM-kantoor.
Het jeugdhuis zorgt ervoor dat het voldoet aan de wettelijke
geluidsnormen (VLAREM-wetgeving).

Implementatie

 Oordopjes gratis ter beschikking stellen in het jeugdhuis.
 Volgens de wettelijke verplichtingen dB’s meten en geluidslimiet
controleren.

Minimumcriterium

Het jeugdhuis stelt oordopjes gratis ter beschikking voor zijn
bezoekers en geeft de locatie aan door middel van het ATTENTbordje ‘Oordoppen’. Het jeugdhuis zorgt ervoor dat het voldoet aan
de wettelijke geluidsnormen

5.

Gratis water

Doelstelling

Uitdroging en oververhitting voorkomen

Inhoud

Gratis drinkwater aanbieden in het jeugdhuis.

Implementatie

 Gratis drinkwater ter beschikking stellen in het jeugdhuis.

Minimumcriterium

Jeugdhuis maakt kenbaar door middel van het ATTENT–bordje
‘Gratis water’ dat bezoekers hun glas kunnen (laten) vullen met
gratis (kraantjes)water.
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6.

Condooms

Doelstelling

Onveilige seks, soa’s en ongewenste zwangerschappen voorkomen

Inhoud

Het jeugdhuis stelt gratis condooms ter beschikking. Het kan deze
condooms aankopen via het inschrijvingsformulier van ATTENT: € 10
voor 200 stuks. Bij de opstart van het project ATTENT krijgen de
eerste 25 jeugdhuizen die zich inschrijven voor deze Attentie 200
condooms gratis.

Implementatie

 Condooms gratis ter beschikking stellen aan de bar of via een
automaat.

Minimumcriterium

Het jeugdhuis maakt kenbaar door middel van het ATTENT-bordje
‘Condooms’ waar er voor bezoekers gratis condooms beschikbaar
zijn.

7.

Chill-out

Doelstelling

Oververhitting en gehoorschade voorkomen

Inhoud

Het jeugdhuis geeft zijn bezoekers toegang tot een koelere en
rustigere ruimte (geen muziek of rustige, tragere muziek). Een chillout biedt ook comfortabele zitmogelijkheden.

Implementatie

 Een aparte ruimte in het jeugdhuis wordt ingericht.
 Een afgebakende buitenomgeving wordt ingericht, waarbij
rekening wordt gehouden met (geluids-)overlast.

Minimumcriterium

Het jeugdhuis biedt zijn bezoekers de mogelijkheid om in een
gezellige ruimte te zitten die koeler en rustiger is. Het maakt deze
ruimte kenbaar door het ATTENT-bordje ‘Chill-out’.
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8.

EHBO

Doelstelling

Snel en correct inspelen op gezondheidsincidenten

Inhoud

Het jeugdhuis heeft de nodige voorzieningen om bezoekers die
onwel worden de eerste zorgen toe te dienen. Op de website van
het Jeugd Rode Kruis kunnen jeugdhuizen de nodige inhoud
terugvinden voor een EHBO-koffer, of een EHBO-koffer bestellen.

Implementatie

 Een EHBO-koffer
 Getrainde medewerker(s).

Minimumcriterium

Het jeugdhuis heeft een EHBO-koffer die de medewerkers weten
liggen. Deze plaats wordt aangeduid door het ATTENT-bordje
‘EHBO’.
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